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P R O T O KO L 
 

Majstrovstvá SR v LOB 2015 v šprinte 
Majstrovstvá SR v LOB 2015 na stredných tratiach 

 
 
Vyhlasovateľ:   Slovenský zväz orientačných športov 
Technické zabezpečenie: AŠK Pezinok 
Dátum konania:  21.2.2015 - sobota - M SR v LOB v šprinte 

22.2.2015 - nedeľa - M SR v LOB na stredných tratiach 
Klasifikácia pretekov: Denné, otvorené preteky jednotlivcov v LOB v šprinte a na 

stredných tratiach s určeným poradím KS. 
    Verejné preteky pre nemajstrovské kategórie. 
Miesto konania:  Pezinok, lyžiarsky bežecký areál Pezinská Baba 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Féder Medard st., R 1 
    hlavný rozhodca Nemček Miloslav, R 1 
    stavba tratí  Féder Medard st., R 1,  Šimonovič Bohuš 
Mapa:    šprint – Korenný vrch - mierka 1: 10 000, E 5m 
    stredná trať – Baba - mierka 1: 10 000, E 5m 
    autor – Féder Medard st. 
    stav – január 2015, formát A4, k dispozícii euroobaly 
Opis terénu:   Malokarpatský, stredne kopcovitý terén v nadmorskej výške  

550 – 600 m n.m. V priestore pretekov na hlavnej cestnej sieti 
sú udržiavané trate pre bežecké lyžovanie - 90% tratí ratrak, 
10% skúter š. 2 – 2,5m. V lese mimo hlavnú cestnú sieť 
obmedzovali možnosti pre stavbu tratí napadané konáre 
a stromy po decembrovej kalamite. Výška snehu 30 – 50cm. 

Počasie:   21.2. – polooblačno, teplota + 7oC 
    22.2. – zamračené, teplota + 4oC  
 
Hodnotenie pretekov: 
  Preteky sa uskutočnili v lyžiarskom stredisku Pezinská Baba. Účastníci mali k dispozícii 
v chate „Korenný vrch“ vykurované sociálne zariadenia (WC, tečúca voda na umývanie) 
priestor na mazanie lyží a reštauračné zariadenie. V priestore lyžiarskeho bežeckého  areálu 
bol umiestnený štart, cieľ a konalo sa vyhlásenie výsledkov. Priaznivé počasie tu umožňovalo 
účastníkom pobyt počas celej doby trvania pretekov. Po dobehnutí bol pretekárom v cieli 
poskytnutý teplý čaj. Zranenia sa nevyskytli. Časový harmonogram bol po obidva dni 
dodržaný. 
  Dĺžky tratí boli v zmysle Pravidiel a Súťažného poriadku SZOŠ pre LOB. Na pretekoch na 
stredných tratiach sa skutočné časy víťazov od smerných časov výrazne líšili vo všetkých 
kategóriách a nedosahovali ani spodnú hranicu vrátane tolerancie. Po obidva dni bol použitý 
elektronický raziaci systém Sportident.  
  Námietky a protesty proti diskvalifikácii alebo z iných dôvodov neboli počas pretekov 21.2. 
a 22.2.2015 podané. 
  Podmienky pre udelenie titulov „Majster SR v LOB v šprinte“ a „Majster SR v LOB na 
stredných tratiach“ boli splnené v kategóriách M-16, M-18, M19-, M40-, M50-, W-16, W19-, 
W40-.  



  Pretekári na prvých troch miestach v majstrovských kategóriách získali medaily a diplomy, 
víťazi aj vecné ceny. Pretekári kategórie Open boli ocenení vecnými cenami. 
 
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a výsledky 

Majstrovstiev SR v LOB v šprinte a Majstrovstiev SR v LOB na 
stredných tratiach  pre r. 2015 v plnom rozsahu. 

 
 
 
 
 Féder Medard st., v.r.     Nemček Miloslav, v.r. 
    riaditeľ pretekov          hlavný rozhodca 
  


